
รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 2550  คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 

องคประกอบท่ี  8  การเงินและงบประมาณ 

ชื่อตัวบงชี้ : 8.1  มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะหคาใชจาย การตรวจสอบการเงินและงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ (ระดับ) 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานปการศึกษา เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา     
น้ําหนัก 

แผน 
2550 2548 2549 2550 1 2 3 เทียบ 

เกณฑ 
เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

 3.34 7 - - 7 มีการดําเนินการ 
ไมครบ 5 ขอแรก 

มีการดําเนินการ 
5-6 ขอแรก 

มีการดําเนินการ
ครบทุกขอ 

3 1 - 5 

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ * ปรับฐานคะแนนเต็ม 5  เนื่องจากไมคิดคะแนนพัฒนาการ  
1 =  มีแผนกลยุทธทางการเงินที่สอดคลองกับยุทธศาสตรของสถาบันใหเปนไปตามเปาหมาย  
2 =  มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน แผนการจัดสรร และการวางแผนการใชเงินอยางมีประสิทธิภาพโปรงใส ตรวจสอบได  
3 =  มีการจัดทําระบบฐานขอมูลทางการเงนิที่ผูบริหารสามารถนําไปใชในการตัดสินใจและวิเคราะหสถานะทางการเงิน  
4 =  มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบ อยางนอยปละ 2 คร้ัง 
5 =  มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะหคาใชจาย และวิเคราะหสถานะทางการเงินและความมั่นคงขององคการอยางตอเนื่อง  
6 =  มีหนวยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหนาที่ตรวจติดตามการใชเงินใหเปนไปตามระเบียบและกฎเกณฑทีส่ถาบันกําหนด  
7 =  ผูบริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมาย และนําขอมูลจากรายงานทางการเงินไปใชในการวางแผนและการตัดสินใจ 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
            คณะฯมีแผนกลยุทธทางการเงินที่สอดคลองกับยุทธศาสตรของคณะฯใหเปนไปตามเปาหมายเชนทุกปงบประมาณคณะฯจะมีการทํา
แผนงบประมาณทุกหมวดทั้งที่เปนงบประมาณหมวดคาตอบแทนใชสอย งบประมาณเงินรายไดและงบประมาณเงินหมวดเงินอุดหนุน ซึ่ง
จะตองผานการเห็นชอบของผูบริหารของคณะฯและมหาวิทยาลัยฯ การจัดสรรงบประมาณสวนใหญจะจัดใหกับงานที่เกี่ยวของกับการวิจัย
และการเรียนการสอน ซึ่งเปนภารกิจหลักของคณะฯ การวางแผนการจัดสรรทรัพยากรเหลานี้ของคณะฯอาศัยรูปแบบคณะกรรมการซึ่งเปด
โอกาสใหมีการวางแผนรวมกันอยางมีประสิทธิภาพโปรงใสและตรวจสอบได 
            ในป 2550 นี้คณะฯไดจัดระบบฐานขอมูลการเบิกจายเงินงบประมาณและเงินรายได  รวมทั้งจัดทํารายงานการเงินของเงินดังกลาวทุก
สิ้นเดือน และทุก 3 เดือนเพื่อใหผูบริหาร เชน คณบดี รองคณบดีฝายตางๆและหัวหนาภาควิชาสามารถนําไปใชในการตัดสินใจในการ
บริหารและใชเปนขอมูลในการวิเคราะหและติดตามสถานะทางการเงินของคณะฯหรือของภาควิชาเพื่อใหสามารถนําไปใชจายไดอยางมี
ประสิทธิภาพสูงสุด  นอกจากนี้งานนโยบายและแผนไดทํางานประสานกับงานคลังของคณะฯในการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการ
วิเคราะหคาใชจาย และวิเคราะหสถานะทางการเงินและความมั่นคงของคณะฯ เพื่อสงผานใหกับผูบริหาร ซึ่งเปนระบบชวยในการติดตามอีก
ทางหนึ่ง  สวนการตรวจติดตามการใชเงิน คณะฯและมหาวิทยาลัยฯไดมีจัดใหมีระบบการตรวจสอบจากหนวยงานตรวจสอบภายในและ
ภายนอกเปนระยะเพื่อการใชเงินใหเปนไปตามระเบียบและกฎเกณฑที่กําหนด จนทายที่สุดผูบริหารระดับสูงของคณะฯหรือของ
มหาวิทยาลัยฯสามารถใชเงินใหเปนไปตามเปาหมาย และนําขอมูลจากรายงานทางการเงินไปใชในการวางแผนและการตัดสินใจตอไป 

เอกสารอางอิง :   
ภส. 8.1-1.1     แผนกลยุทธ 
ภส. 8.1-2.1     แผนการจัดสรร และการวางแผนการใชเงิน, งานนโยบายและแผน 
ภส. 8.1-3.1     ระบบฐานขอมูลการเบิกจายเงินงบประมาณและเงินรายได 
ภส. 8.1-4.1     การจัดทํารายงานการเงิน ของเงินงบประมาณและเงินรายไดทุกสิ้นเดือน และ ทุก 3 เดือน 
ภส. 8.1-5.1     การวิเคราะหคาใชจาย และวิเคราะหสถานะทางการเงินและความมั่นคงของคณะฯ 
ภส. 8.1-6.1     การตรวจสอบจากหนวยตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย 
ภส. 8.1-7.1     การดําเนินการตามขอเสนอแนะของหนวยตรวจสอบภายใน 
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รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 2550  คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 

องคประกอบท่ี  8  การเงินและงบประมาณ 

ชื่อตัวบงชี้ : 8.2  มีการใชทรัพยากรภายในและภายนอกสถาบันรวมกัน (ระดับ) 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานปการศึกษา เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา     
น้ําหนัก 

แผน 
2550 2548 2549 2550 1 2 3 เทียบ 

เกณฑ 
เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

3.33  4 4 1 4 มีการดําเนินการ 
ไมครบ 3 ขอแรก 

มีการดําเนินการ 
3 ขอแรก 

มีการดําเนินการ 
อยางนอย4 ขอ

แรก 

3 1  1 5 

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ  
1 =  มีคณะกรรมการวิเคราะหความตองการการใชทรัพยากรของสถาบัน  
2 =  มีผลการวิเคราะหความตองการในการใชทรัพยากรของสถาบัน  
3 =  มีแผนการใชทรัพยากรรวมกันกับหนวยงานอื่นในสถาบนั  
4 =  มีแผนการใชทรัพยากรรวมกันกับหนวยงานอื่นนอกสถาบัน  
5 =  มีผลการประหยัดงบประมาณที่เกิดจากการใชทรัพยากรรวมกับหนวยงานอื่น 
รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
            ในปการศึกษา 2550 คณะฯไดเรงพัฒนาการดําเนินงานดานการใชทรัพยากรภายในและภายนอกคณะฯ เพราะจากผลการดําเนินการ
ในปที่ผานมาสะทอนใหเห็นวาคณะฯมีการดําเนินการตามเกณฑที่คอนขางต่ํา ทั้งที่ในทางปฏิบัติแลวคณะฯมีการใชทรัพยากรรวมกันกับ
หลายหนวยงานทั้งภายในและนอกสถาบัน ในการดําเนินการนี้คณะฯมีคณะกรรมการแผนฯของคณะฯเปนกรรมการการวิเคราะหความ
ตองการการใชทรัพยากร และมีการรายงานผลความตองการในการใชทรัพยากรของคณะฯเพื่อใชเปนแนวในการเสนอการจัดสรร
งบประมาณ นอกจากนี้คณะฯยังมีตัวแทนอาจารยเปนกรรมการบริหารทรัพยาการที่ใชรวมกันทั้งภายในมหาวิทยาลัยฯและภายนอก
มหาวิทยาลัยฯ สําหรับการดําเนินการภายในมหาวิทยาลัยฯไดแกกรรมการการบริหารวิทยาเขตซึ่งทําหนาที่ดูแลจัดสรรทรัพยากรตางๆที่ใช
รวมกันในวิทยาเขตหาดใหญ หรือการใชทรัพยากรอุปกรณและครุภัณฑวิทยาศาสตร ดําเนินการโดยอาศัยการจัดตั้งหนวยงานกลางซึ่ง
ใหบริการทั้งในรูปของการใหบริการวิเคราะห และการบริการเขาใชเครื่องมือดวยตนเอง เพื่อรองรับความตองการใชเครื่องมือและอุปกรณ
ตางๆ ของนักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัยฯ และบุคคลภายนอก เชน ศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตร หอสมุดกลางและสํานักวิทยบริการ 
และศูนยคอมพิวเตอร ซึ่งในระดับมหาวิทยาลัยฯนี้ มหาวิทยาลัยฯไดจัดใหมีคณะกรรมการประเมินความตองการและกําหนดแผนความ
ตองการทรัพยากรและแนวทางการจัดหาและการใชทรัพยากรรวมกัน  

              สวนในระดับคณะฯที่มีการใชทรัพยากรรวมกันกับหนวยงานภายนอกไดแกกรรมการประสานการฝกปฏิบัติเชิงวิชาชีพของคณะ
เภสัชศาสตรทั่วประเทศซึ่งมีหนาที่ในการจัดสรรทรัพยากรที่เปนแหลงฝกงานของนักศึกษาเภสัชศาสตรทั่วประเทศทั้งในดานการจัดสรร
แหลงฝกและการแบงงานนิเทศแหลงฝกงาน ซึ่งเปนการบริหารการใชทรัพยากรรวมกันใหมีประสิทธิภาพสูงสุด คณะฯยังมีการใชทรัพยากร
รวมกันกับหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัยฯไดแกคณะฯมีการใชทรัพยากรบุคคลซึ่งมหาวิทยาลัยฯ กําหนดนโยบายเพื่อรองรับและ
สนับสนุนการสอนโดยอาจารยตางคณะฯ หรืออาจารยตางมหาวิทยาลัย (รวมถึงการไดรับเชิญเปนวิทยากรและอาจารยในหนวยงานอื่นๆ) 
และการสรางหลักสูตรระดับมหาบัณฑิต ในสาขาเภสัชกรรมคลินิก รวมกับคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม มหาวิทยาลัยขอนแกน 
และมหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อใหเกิดการใชจุดเดนจากความชํานาญของอาจารยของแตละคณะฯซึ่งแตกตางกัน เชนเดียวกันกับการสราง
หลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาเภสัชศาสตรสังคมและการบริหารของทั้ง 4 มหาวิทยาลัย และคณะฯ ยังมีการใชทรัพยากรรวมกับหนวยงาน
อื่นในการใหการบริการวิชาการเชนการใชบริการเภสัชสนเทศรวมกับเภสัชกรจากโรงพยาบาลและคณะเภสัชศาสตรทั่วประเทศ นอกจากนี้
ยังมีการสรางหลักสูตรวุฒิบัตร ดานการบริบาลทางเภสัชกรรม รวมกับสภาเภสัชกรรมดวย สําหรับภายในคณะฯเอง คณะฯไดจัดใหมีการนํา
ระบบการใชทรัพยากรรวมกันเชน การสรางหลักสูตรระดับมหาบัณฑิตในสาขาเภสัชศาสตร ซึ่งเปนหลักสูตรรวมระหวางภาควิชาเภสัชเคมี 
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เภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร เทคโนโลยีเภสัชกรรม และเภสัชกรรมคลินิก สงผลทําใหมีการใชอุปกรณและเครื่องมือวิทยาศาสตร
รวมกันเชนการเกิดเปนศูนยเครื่องมือกลางของคณะฯ เปนตน   
 จากผลการดําเนินงานทั้งหมดจะเห็นไดวาคณะฯมีการใชทรัพยากรภายในและภายนอกสถาบันรวมกันอยางมากมายในทางปฏิบัติ 
และคณะฯมีการจัดระบบใหมีคณะกรรมการวิเคราะหความตองการในการใชทรัพยากรของสถาบัน มีผลการวิเคราะหความตองการในการใช
ทรัพยากรของสถาบัน มีแผนการใชทรัพยากรรวมกับหนวยงานอื่นในสถาบัน มีแผนการใชทรัพยากรรวมกับหนวยงานอื่นนอกสถาบัน และมีผล
การประหยัดงบประมาณที่เกิดจากการใชทรัพยากรรวมกับหนวยอื่น ตามขอกําหนดของการประเมินระดับตามตัวบงช้ีนี้ จึงทําใหผลการ
ประเมินตามเกณฑของคณะฯไดคะแนนเพิ่มขึ้นจากปที่ผานมาและเปนไปตามเปาหมายที่วางไว 

เอกสารอางอิง :   
ภส. 8.2-1.1     คณะกรรมการนโยบายและแผน 
ภส. 8.2-2.1     การวิเคราะหความตองการใชทรัพยากร 
ภส. 8.2-3.1     การกําหนดแนวทางการจัดหา หรือ จัดสรรทรัพยากรทั้งภายในคณะ และภายนอกคณะในการใชรวมกันภายในสถาบัน   
                      การใชเครื่องมือวิทยาศาสตรรวมกับศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตร ของมอ.   
ภส. 8.2-4.1     คณะอนุกรรมการประสานงานการฝกปฏิบัติเชิงวิชาชีพ 
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รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 2550  คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 

องคประกอบที่  8  การเงินและงบประมาณ 

ชื่อตัวบงชี้ : 8.3  สินทรัพยถาวรตอจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานปการศึกษา เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา     
น้ําหนัก 

แผน 
2550 2548 2549 2550 1 2 3 เทียบ 

เกณฑ 
เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

3.34  300,000 341,973.18 311,310.36 323,628.25 
 

1-64,999 บาท 65,000-99,999 
บาท 

มากกวาหรือ
เทากับ 100,000

บาท 

3 1  1 5 

 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
            สินทรัพยถาวรตอจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาจะสะทอนใหเห็นเสถียรภาพทางการเงินและศักยภาพดานทรัพยากรการเงินของ
คณะฯในระยะยาว คณะฯมีสินทรัพยถาวรหลักๆ 3 รายการคือครุภัณฑ อาคารและสิ่งปลูกสราง และที่ดิน ในปการศึกษา 2550 นั้นคณะฯได
กําหนดใหมีการพัฒนาดานอาคารและสิ่งปลูกสรางมากขึ้นเพื่อรองรับการขยายตัวของงานดานการวิจัยและบัณฑิตศึกษา จากผลการ
ดําเนินงานพบวาคณะฯมีสินทรัพยถาวรในภาพรวมประมาณ 185 ลานบาท แสดงใหเห็นถึงเสถียรภาพทางการเงินและศักยภาพทางการเงิน
ของคณะฯในระยะยาว ในปการศึกษา 2550 พบวาคณะฯมีนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาทั้งระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโทและระดับ
ปริญญาเอกเปนคา  573.64  ซึ่งพบวาจํานวนสินทรัพยถาวรตอจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาของปการศึกษา 2550 เพิ่มขึ้นเล็กนอยเมื่อ
เทียบกับปที่ผานมา  เมื่อพิจารณาผลการดําเนินการในรายละเอียดพบวาคณะฯลงทุนในสินทรัพยถาวรที่เปนอาคารและสิ่งปลูกสราง รวม
ที่ดินเปนจํานวนเงินที่สูง ซึ่งเปนสวนที่คณะฯลงทุนระยะยาวในอาคารวิจัยเภสัชภัณฑทักษิณเพื่อรองรับปริมาณงานวิจัยและบัณฑิตศึกษาที่
มากขึ้น การลงทุนระยะยาวของคณะฯสอดคลองกับนโยบายการเปนคณะฯที่เนนวิจัยและสอดคลองกับแผนพัฒนาอื่นๆดานการวิจัย เชน
โครงการสนับสนุนความเขมแข็งทางวิชาการเพื่อความเปนเลิศฯ ซึ่งมีผลทําใหอาจารยในคณะฯมีเงินสนับสนุนดานการวิจัยและจํานวน
บัณฑิตศึกษาสูงขึ้นแบบกาวกระโดด แตโครงการดังกลาวหรือเงินทุนวิจัยเหลานั้นไมไดมีการสนับสนุนอาคารสิ่งปลูกสรางซึ่งเปนความ
จําเปนพื้นฐานที่คณะฯจะตองจัดหาใหกับอาจารยนักวิจัย 

เอกสารอางอิง :   
ภส. 8.3-01      หนวยพัสดุ, คณะเภสัชศาสตร 
ภส. 8.3-02      สารสนเทศการประกันคุณภาพ คณะเภสัชศาสตร ปการศึกษา 2550 
                      http://www2.pharmacy.psu.ac.th/document/WebQA/info-pharm50.htm
ภส. 8.3-03      รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 2550, สํานักงานเลขานุการและฝายพัฒนาบุคลากร 
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รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 2550  คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 

องคประกอบท่ี  8  การเงินและงบประมาณ 

ชื่อตัวบงชี้ : 8.4  คาใชจายทั้งหมดตอจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (รอยละของเกณฑปกติ) 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานปการศึกษา เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา     
น้ําหนัก 

แผน 
2550 2548 2549 2550 1 2 3 เทียบ 

เกณฑ 
เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

 3.33 รอยละ     
(-4.99)- 

4.99 ของ
เกณฑ 

23.86% 
157,493.41 

4.76% 
133,207.15

2.62% 
130,489.56 

 

มากกวาหรือ
เทากับรอยละ 10 
หรือ นอยกวา
หรือเทากับ    

รอยละ -10 ของ
เกณฑ 

รอยละ 5-9.99 
และรอยละ (-5) 
ถึงรอยละ(-9.99) 

ของเกณฑ 

รอยละ (-4.99) 
ถึงรอยละ 4.99 
ของเกณฑ 

3 1  1 5 

 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
            ตัวบงช้ีที่เปนคาใชจายทั้งหมดที่คณะฯใชสําหรับการผลิตบัณฑิต จะหมายรวมถึงงบหมวดเงินเดือน คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 
คาสาธารณูปโภค เงินอุดหนุนและคาเสื่อมราคา สําหรับแผนการพัฒนาในสวนคาใชจายเหลานี้คณะฯมีการวางแผนการใชจายเปนประจําทุก
ปโดยเฉพาะอยางยิ่งคาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ และเงินอุดหนุน เพื่อใหคณะฯสามารถดําเนินงานตางๆสําเร็จลุลวงไปไดเชนคณะฯได
วางแผนการสนับสนุนงบหมวดคาใชสอยและคาวัสดุเพื่อใชสําหรับการเรียนการสอนเปนหลัก โดยเงินในสวนนี้จะถูกกระจายไปยังภาควิชา
ฯเปนสวนใหญ และสําหรับเงินอุดหนุน คณะฯก็จะใชสําหรับการฝกปฏิบัติงานของนักศึกษาเปนหลักทั้งการพัฒนาแหลงฝกและการเตรียม
นักศึกษากอนการฝกงาน เปนตน 
 สําหรับผลการดําเนินงานพบวาในภาพรวมของรอบการรายงานปการศึกษา 2550 พบวาคณะฯมีคาใชจายทั้งหมดตอจํานวน
นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาเปน 130,489.56 บาท ทําใหคณะฯมีรอยละคาใชจายทั้งหมดตอจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาอยูในชวงที่ดี
ที่สุดตามเกณฑคะแนนของการประเมินและเปนไปตามเปาหมายที่คณะฯวางไว แสดงใหเห็นถึงประสิทธิภาพของการวางแผนคาใชจายและ
การบริหารหรือควบคุมดูแลคาใชจายของคณะฯใหไดใกลเคียงเกณฑปกติของการผลิตบัณฑิตเภสัชศาสตร สิ่งที่นาสังเกตคือพบวาคาใชจาย
ทั้งหมดตอจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาลดลงอยางตอเนื่องตลอดระยะเวลา 3 ปที่ผานมา ทําใหคณะฯจะตองมีการติดตามอยางใกลชิด
เพื่อปองกันไมใหมีคาที่แตกตางจากเกณฑปกติสําหรับคณะในสาขาวิทยาศาสตรสุขภาพคือ 127,152 บาทมากนักเพราะจะเปนการสะทอน
ใหเห็นถึงการขาดแคลนเงินที่ใชในการสนับสนุนการศึกษา อยางไรก็ตามคาใชจายสวนใหญเปนหมวดเงินเดือนของอาจารยและบุคลากรใน
คณะฯที่อาจใชวิธีการบริหารจัดการไดไมงายนัก  

เอกสารอางอิง :   
ภส. 8.4-01      หนวยคลัง, คณะเภสัชศาสตร 
ภส. 8.4-02      สารสนเทศการประกันคุณภาพ คณะเภสัชศาสตร ปการศึกษา 2550 
                      http://www2.pharmacy.psu.ac.th/document/WebQA/info-pharm50.htm
ภส. 8.4-03      รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 2550, สํานักงานเลขานุการและฝายพัฒนาบุคลากร 
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รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 2550  คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 

องคประกอบที่  8  การเงินและงบประมาณ 

ชื่อตัวบงชี้ : 8.5  รอยละของเงินเหลือจายสุทธิตองบดําเนินการ (รอยละของงบดําเนินการ) 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานปการศึกษา เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา     
น้ําหนัก 

แผน 
2550 2548 2549 2550 1 2 3 เทียบ 

เกณฑ 
เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

 3.33 10 -15 12.40 2.95 9.76 รอยละ 1-4 ของ
งบดําเนินการ 

รอยละ 5-9 หรือ
มากกวา 

รอยละ 15 ของ
งบดําเนินการ 

รอยละ 10-15 
ของ

งบดําเนินการ 

2  0 0 2 

 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
            รอยละของเงินเหลือจายสุทธิตองบดําเนินการของคณะฯ จะแสดงใหเห็นประสิทธิภาพในการบริหารจัดการดานการเงินอีกแบบหนึ่ง 
คณะฯไดมีการจัดทําแผนของงบดําเนินการทั้งที่เปนเงินงบประมาณแผนดินและงบเงินรายไดเปนประจําทุกป โดยเฉพาะอยางยิ่งแผนการใช
จายจากงบเงินรายไดซึ่งตองเสนอมหาวิทยาลัยฯกอนปงบประมาณ   

            จากผลการดําเนินงานของคณะฯในระยะ 4 ป สามารถสรุปไดดังตาราง 
ป งบดําเนินการ (ลานบาท) เงินเหลือจายสุทธ ิ(ลานบาท) รอยละของเงินเหลือจายสุทธิ

ตองบดําเนินการ 
2547 47.5 5.6 11.79 
2548 76.4 9.5 12.40 
2549 63.9 1.9 2.95 
2550 63.2 6.1 9.76 

 

           สังเกตไดวาหลังจากป 2549 ซึ่งคณะฯมีรอยละของเงินเหลือจายสุทธิตองบดําเนินการที่อยูในเกณฑที่ตํ่ามากจนอาจนํามาซึ่งการขาด
เสถียรภาพทางการเงิน มาในป 2550 คณะฯไดพยายามพัฒนารอยละของเงินเหลือจายสุทธิตองบดําเนินการใหเปนไปตามเปาหมายที่วางไว
คืออยูในชวงรอยละ 10-15 ของงบดําเนินการ พบวาถึงแมวาคณะฯจะไมสามารถทําไดตามเปาหมายที่วางไวแตนับวาคณะฯไดมีความ
พยายามจนใกลเคียง ทั้งนี้ขึ้นอยูกับปจจัยหลายอยางเชนภารกิจที่จําเปนที่แตกตางกันในแตละปเปนตน  

เอกสารอางอิง :   
ภส. 8.5-01      หนวยคลัง, คณะเภสัชศาสตร 
ภส. 8.5-02      สารสนเทศการประกันคุณภาพ คณะเภสัชศาสตร ปการศึกษา 2550 
                      http://www2.pharmacy.psu.ac.th/document/WebQA/info-pharm50.htm
ภส. 8.5-03      รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 2550, สํานักงานเลขานุการและฝายพัฒนาบุคลากร 
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รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 2550  คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 

องคประกอบท่ี  8  การเงินและงบประมาณ 

ชื่อตัวบงชี้ : 8.6  คาใชจายทั้งหมดที่ใชในระบบหองสมุด คอมพิวเตอร และศูนยสารสนเทศตอนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานปการศึกษา เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา     
น้ําหนัก 

แผน 
2550 2548 2549 2550 1 2 3 เทียบ 

เกณฑ 
เทียบ 
แผน  

เทียบ 
พัฒนาการ 

รวม
คะแนน 

3.33  5,000 4,995 
 

1,393 
 

2,804  
 

1-6,000 บาท 6,001-8,999 
บาท 

มากกวาหรือ
เทากับ 9,000 

บาท 

1  0 0 1 

 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  
           คณะฯมีแผนการพัฒนาที่แตกตางกันสําหรับการบริหารงานในสวนของระบบหองสมุด คอมพิวเตอร และศูนยสารสนเทศ ในสวน
ของระบบหองสมุดของคณะฯ เนื่องจากคณะฯเชื่อมั่นในระบบการใชทรัพยากรรวมกันกับมหาวิทยาลัยฯและหนวยงานภายนอกคณะฯ ซึ่ง
มหาวิทยาลัยฯไดจัดใหมีระบบหอสมุดกลางที่มีความหลากหลายของหนังสือและสื่อที่เพียงพอสามารถรองรับการคนควาหาความรูของ
นักศึกษาเภสัชศาสตรไดโดยเฉพาะอยางยิ่งในวิชาพื้นฐานทั้งหมด และคณะแพทยศาสตรก็จัดใหมีหองสมุดคณะแพทยที่มีหนังสือ วารสาร
และสื่อตางๆที่มีความเปนเฉพาะทางดานสุขภาพ คณะฯจึงมีนโยบายสนับสนุนการมีเพียงหองอานหนังสือในคณะฯเทานั้น โดยสวนหน่ึง
อาจมีหนังสือหรือสื่อที่เฉพาะทางเภสัชศาสตรที่ไมสามารถหาไดในหองสมุดคณะแพทยหรือหอสมุดกลางของมหาวิทยาลัยไวใหกับ
นักศึกษาคนควาดวยตนเอง สวนระบบคอมพิวเตอรและสารสนเทศ คณะฯมีแผนพัฒนาและใหการสนับสนุนอยางตอเนื่อง ทั้งนี้นอกจากมี
จุดประสงคในการใหนักศึกษาไดคนควาหาความรูแลวยังเพื่อพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษาดานคอมพิวเตอร ซึ่งเปนทักษะที่มีความจําเปน
ในการประกอบอาชีพของนักศึกษาในอนาคตอีกดวย สําหรับนโยบายของคณะในระบบคอมพิวเตอรและสารสนเทศนั้น คณะฯพยายามที่จะ
จัดหาจํานวนเครื่องคอมพิวเตอรใหเพียงพอกับจํานวนนักศึกษา และพยายามจัดการระบบเครือขายในคณะฯใหนักศึกษาสามารถติดตอผาน
เครือขายไดสะดวกและรวดเร็ว 
              จากผลการดําเนินงานในปการศึกษา 2550 พบวาคณะฯมีคาใชจายทั้งหมดที่ใชในระบบหองสมุด คอมพิวเตอร และศูนยสารสนเทศ
ตอนักศึกษาสูงขึ้นกวาในปการศึกษา 2549 กวา 2 เทา แตคณะฯยังคงมีคาใชจายทั้งหมดที่ใชในระบบหองสมุด คอมพิวเตอร และศูนย
สารสนเทศตอนักศึกษาต่ํากวาเปาหมายที่วางไวและมีคะแนนตามเกณฑ ระดับต่ํา ซึ่งเมื่อพิจารณารายละเอียดของการสนับสนุนจะพบวา
ถึงแมวาคณะฯจะใหการสนับสนุนเพิ่มมากขึ้นสําหรับการพัฒนาระบบคอมพิวเตอรและสารสนเทศอิเล็กทรอนิกสของคณะฯอยางมี
ประสิทธิภาพโดยคณะฯใชระบบการเชาซื้อมาใชในการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร ทําใหชวยลดคาใชจายของคณะฯในการจัดหาลงจํานวน
มากพรอมกับสามารถจัดหาจํานวนเครื่องไดเพิ่มขึ้นและลดคาใชจายในการดูแลรักษาและกําจัดหลังจากที่เครื่องไมสามารถใชงานไดแลว 
อยางไรก็ตามกลับพบวางบประมาณสนับสนุนหองอานหนังสือของคณะฯกลับลดลงเหลือเพียง 153,770 บาทจากทั้งหมดในปที่ผานมาคือ
เปนเงิน 289,060 บาทสงผลใหคาใชจายทั้งหมดที่ใชในระบบหองสมุด คอมพิวเตอร และศูนยสารสนเทศตอนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาของ
คณะฯยังคงอยูในระดับต่ํา 

เอกสารอางอิง :   
ภส. 8.6-01      หนวยพัสดุและหองอานหนังสือ, คณะเภสัชศาสตร 
ภส. 8.6-02      สารสนเทศการประกันคุณภาพ คณะเภสัชศาสตร ปการศึกษา 2550 
                      http://www2.pharmacy.psu.ac.th/document/WebQA/info-pharm50.htm
ภส. 8.6-03      รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 2550, สํานักงานเลขานุการและฝายพัฒนาบุคลากร 
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องคประกอบที่  8  การเงินและงบประมาณ 

สรุปผลการวิเคราะหตนเอง  (SWOT Analysis) : 

1.  จุดออน 
           1.1 ผูบริหารระดับกลางของคณะฯยังเขาใจระเบียบการเงินและงบประมาณไมมากนัก บางครั้งอาจทําใหการบริหารการเงิน
และงบประมาณในภาพรวมไมเปนไปตามแผนที่วางไว  
          1.2 ถึงแมวาคณะฯมีแผนและการดําเนินการใชทรัพยากรรวมกันกับหนวยงานภายในและภายนอก แตคณะฯยังไมมีการ
ประเมินผลการประหยัดงบประมาณที่เกิดจากการใชทรัพยากรรวมกัน 
          1.3 ถึงแมวาคณะฯมีสินทรัพยถาวรตอจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเปนไปตามเปาหมายและเกณฑการประเมิน แตสินทรัพยถาวร
เหลานั้นประมาณครึ่งหนึ่งเปนราคาที่ดิน ซึ่งเปนไปตามราคาประเมินและไมไดสะทอนพื้นที่ใชสอยจริงของคณะฯ ปจจุบันคณะฯยัง
ขาดแคลนพื้นที่สําหรับนักศึกษาและอาจารยเพื่อทํางานการเรียนการสอนและการวิจัยอยางมาก 
          1.4 ประสิทธิภาพในการใชงบดําเนินการของคณะฯเพื่อใหเงินเหลือจายเปนไปตามเกณฑยังคงเปนจุดออนของคณะฯ 
          1.5 คาใชจายทั้งหมดที่ใชในระบบหองสมุด คอมพิวเตอรและศูนยสารสนเทศตอนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทายังคงนอยกวา
เปาหมายที่คณะฯตั้งไวและอยูในเกณฑประเมินระดับต่ํา 
  
2. จุดแข็ง 
           2.1 คณะฯมีเจาหนาที่การเงินที่มีความเช่ียวชาญ มีความเขาใจระบบการเงินรวมทั้งมีแนวคิดเชิงพัฒนาเชนการพัฒนาฐานขอมูล
ทางการเงินที่สามารถสงใหผูบริหารไดเปนประจํา 
           2.2 คณะฯเปนสมาชิกของเครือขายคณะเภสัชศาสตรทั่วประเทศและมีเครือขายกับหนวยงานนอกคณะฯทําใหคณะฯมีโอกาส
ในการใชทรัพยากรรวมได 
           2.3 คณะฯมีสินทรัพยถาวรที่เกินเปาหมายที่วางไว สวนหน่ึงสะทอนใหเห็นความมั่นคงทางการเงินในระยะยาวของคณะฯ 
           2.4 คณะฯมีการบริหารคาใชจายในการผลิตบัณฑิตที่มีประสิทธิภาพสูง ทําใหสามารถบริหารคาใชจายตอจํานวนนักศึกษาได
ใกลเคียงตามเกณฑมาตรฐาน 
 
3.  โอกาส 
             3.1 หลังจากที่คณะฯมีการดําเนินงานตามโครงการสรางความเขมแข็งทางวิชาการเพื่อความเปนเลิศไดประสบความสําเร็จ
ระดับหนึ่งและโครงการกําลังเสร็จสิ้นลง ปจจุบันคณะฯกําลังเจรจากับมหาวิทยาลัยฯเพื่อขอการสนับสนุนตอเนื่อง หากการเจรจา
ประสบความสําเร็จจะทําใหคณะฯไดรับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม รวมทั้งงบในการซื้อครุภัณฑ 
            3.2 ขณะนี้มีมูลนิธิเพ่ือการกุศลแหงหนึ่งกําลังติดตอมายังคณะฯ โดยมีความประสงคในการสนับสนุนระบบหองสมุดและศูนย
สารสนเทศของคณะฯ นับวาเปนโอกาสที่คณะฯไดมีการจัดสรรดานนี้เพิ่มขึ้น 
            3.3 ปจจุบันจากการประเมินคุณภาพดานการใชทรัพยากรภายในและภายนอกคณะฯรวมกัน ทําใหคณะตางๆในมหาวิทยาลัยฯ
มีความตื่นตัว ซึ่งนับเปนโอกาสดีในการที่คณะตางๆจะไดมีโอกาสในการใชทรัพยากรรวมกัน 
            3.4 ในการบริหารประเทศ รัฐบาลใหความสําคัญในการกระจายงบประมาณใหทั่วชุมชน การที่คณะฯไดมีการทํางานรวมกับ
ชุมชนนั้นนอกจากจะเปนการชวยชุมชนในดานที่เกี่ยวของกับวิชาการแลว ทําใหนับเปนโอกาสดีมี่จะมีการใชทรัพยากรรวมกัน 
 
4.  อุปสรรค 
            4.1 คณะฯอยูหางไกลจากเมืองหลวง ซึ่งเปนแหลงทรัพยากรที่คณะฯตองการใชรวม ทําใหการเขาถึงทรัพยากรเหลานั้นทําได
ยากขึ้น 
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            4.2 มหาวิทยาลัยฯมีการกอต้ังคณะใหมขึ้น ทําใหทรัพยากรที่คณะฯไดรับการจัดสรรลดลงหรือเพิ่มขึ้นแบบไมสมดุลกับการ
เจริญเติบโตของคณะฯ 

            4.3 สภาวะเศรษฐกิจของประเทศ เชน ราคาน้ํามัน เปนตน ทําใหรัฐบาลตองจํากัดงบประมาณหรือการเจริญเติบโตของ
งบประมาณไมสมดุลกับราคาขาวของที่แพงขึ้นโดยเฉพาะอยางยิ่งการลงทุนในสินทรัพยถาวร 
  

5.  กลยุทธ /แผนพัฒนา 
            5.1 คณะฯจะตองมีการใชงบประมาณใหถูกตองตามแผนที่กําหนดไว ทั้งในระดับคณะและระดับภาควิชาหรือหนวยงาน 

ปจจุบันผูบริหารมีการติดตามการใชเงินมากขึ้นกวาปที่ผานมา โดยจะสังเกตไดจากผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีที่เปนคาใชจาย
ทั้งหมดตอจํานวนนักศึกษาซึ่งมีคาใกลเคียงเกณฑมาตรฐานของสาขาเภสัชศาสตรหรือรอยละของเงินเหลือจายสุทธิตองบดําเนินการ 
ซึ่งมีคาเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปที่ผานมา คณะตองทําการวิเคราะหวาไดดําเนินการแตกตางจากที่ผานมาอยางไร 
            5.2  คณะฯควรจะตองเรงประเมินมูลคาของการใชทรัพยากรภายในและภายนอกสถาบันรวมกันแลวใชเปนขอมูลในการวาง
แผนการใชทรัพยากรรวมกันอยางมีระบบ  
             5.3 คณะฯควรมีระบบขอมูลการเงินที่เปนปจจุบัน เพื่อใหผูบริหารสามารถตรวจสอบไดทุกเวลา เพื่อใหการบริหาร
งบประมาณมีประสิทธิภาพสูงสุด  
            5.4 คณะฯควรจะมีการสรางรายไดเปนของตนเอง เพื่อสามารถชดเชยสวนที่งบประมาณไมสามารถครอบคลุมการพัฒนา
สถาบันหรือบุคคลากรได โดยอาจเปนการตั้งเปนหนวยธุรกิจของคณะฯเองแตบริหารโดยมืออาชีพ หรืออาศัยการรวมทุนกับ
ภาคเอกชนที่เช่ียวชาญทางดานการผลิตและขายแตตองอาศัยงานดานวิชาการหรืองานวิจัยของคณะฯซึ่งเปนสิ่งที่คณะฯมีความชํานาญ 
           5.5 คณะฯจะตองมีการวิเคราะหพ้ืนที่ใชสอยในคณะฯอยางเปนระบบ เพื่อใหมีการใชพ้ืนที่ที่มีอยูใหมีประสิทธิภาพมากที่สุด 
โดยเฉพาะพื้นที่ที่ใชในการทําวิจัย ซึ่งคณะฯสามารถใชเปนขอมูลที่ใหกับมหาวิทยาลัยฯในการของบประมาณสรางอาคารตอไป 
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